
  حنن قلنا آنفا مغتنمني توصية وجود األخ االسم الكرمي الشيخ :

  ربيع احلافظ . السائل :

ببنا أن نسمع منه شيء ربيع احلافظ بني ظهرانينا ذه املناسبة من دعوة أخينا إبراهيم جزاه اهللا خريا فأح الشيخ :

ممّا يتعّلق بأخينا سرور ألنّه املعروف عندي قدميا أنّه من اإلخوان املسلمني واملقول عنه حديثا أنّه بني إخوان 

ما أعرف احلقيقة ألنّه ما التقينا معه " الفطّاسة ضايعة عندي "مسلمني وبني سلفي فمثل بيقولوا عندنا بالّشام 

الّسعوديّة فأحببت أّن نستقي شيئا من أخباره من أخينا هذا على اعتبار أنّه عاش منذ زمن طويل منذ كان يف 

( بحسب المرء معه حنو عشر سنني كما قال منطلقني من احلديث الّنبوّي أال وهو قوله صّلى اهللا عليه وسّلم 

ّواا فعمال حبديث ، واحلكمة العربّية القدمية وما آفة األخبار إّال ر  من الكذب أن يحّدث بكّل ما سمع )

الّرسول عليه السالم وذه احلكمة الطّيبة أحببنا أن نعرف شيئا من مصدر موثوق ومطّلع على وضع أو دعوة 

  أخونا سرور هذا ما أردنا أن نعرف حوله شيئا يوثق به إن شاء اهللا .

بدين وكما هو يتحدث فكما ذكر الشيخ حفظه اهللا وكما هو معروف عن الشيخ حممد سرور زين العا السائل :

عن نفسه     كان يف فرتة من الفرتات يعمل يف صفوف اإلخوان املسلمني ّمث بعد ذلك انفصل عنهم أسباب 

واهللا لست أفضل ممن يتحّدث يف هذا األمر  ...اإلنفصال واخلالف فليست هي ممّا استفسر عنها الشيخ  

فّصال يشفي الغليل فال أجد نفسي جزاك اهللا خريا ، احلقيقة يعين ال أريد أن أمسعكم كالم هو ليس كالما م

  لست أفضل من يتحّدث عن هذا األمر نعم لكن يعين .

  حنن نرضى ألنّنا مجاعة قنوعني نرضى بالفاضل ولو مل يوجد األفضل . الشيخ :

مبجّلة الّسّنة لكن حسب الشيخ حمّمد سرور كتاباته ومؤلّفاته هي متوّفرة يف الّسوق ولعّلكم قد مسعتم  السائل :

اّليت تصدر عن مركز الّدراسات اإلسالمّية يف برمنجهام فهي وال نزّكيه على اهللا عّز وجّل وهو القائم على مركز 

الّدراسات مدير املركز هي أحد منارات أهل الّسّنة واجلماعة اليت كان هلا دور طّيب على الّرغم من حداثتها فلم 

فبالّنسبة ملنهج الّشيخ حمّمد سرور واضح يف كتبه يعين واملطّلع عليها يعلم ينقض بعد ثالث أعوام على صدورها 

أّن منهج الشيخ إن شاء اهللا منهج سلفي بل هو من الّرجال اّلذين ينتصرون هلذا املنهج والذين يدعون إىل 

ب وتكّلم يف وينصحون الّشباب إىل احلرص على هذا املنهج ليس منتقا من كتاب فالن وعالّن بل من كّل من كت

هذا املنهج ولعّلكم تعلمون كتاب الّشيخ منهج األنبياء يف الّدعوة إىل اهللا اجلزء األّول قال فيه كالم جّيد جزاه اهللا 

خريا يستنكر على بعض الّدعاة تقديس مشائخهم وكتبهم والّتقوقع أو حصر أنفسهم يف زاوية ضّيقة واإللتزام 

لّقي فهذا ممّا يستنكره الشيخ ويرى أّن راية أهل الّسّنة واجلماعة ليست حكرا  بكتّيبات معّينة وجعلها مصدرا للتّ 



على صنف من األصناف أو مجاعة من اجلماعات وكذلك ذكر تسمية الّسلفّية كما يبّني الشيخ األلباين يف كثري 

د سرور ومن من كتّيباته وحماضراته هي صفة يستحّقها كّل من استوىف شروطها وكذلك من دعوة الشيخ حممّ 

األمور اليت يتبّناها مركز الّدراسات اإلسالمّية يف برمنجهام ليس فقط نشر الفكر الّسلفي الواضح الّصحيح القائم 

على الفهم الّصحيح للّنصوص القرآنّية والّسّنة الثّابتة عن الّرسول صّلى اهللا عليه وسّلم بل التقريب بني ومجع فئات 

املتواجدة على الّساحة هنا وهناك املؤمنة ذا املنهج فمن مشكالت العصر أّن أهل  أهل السنة واجلماعة الكثرية

الّضالل والبدع جيدون ألنفسهم قامسا مشرتكا وأرضّية مشرتكة حيرصون عليها ويتناسون خالفام يف حني حنن 

الّصحيح لكّننا يف الواقع مازلنا اّلذين جيمعنا هذا املنهج الّسليم اّلذي حنسب أنّنا نسري عليه قد نشرتك يف املنهج 

متفرّقني وهذه حقيقة معاشة يعين معاشة يف بالدنا وكذلك معاشة يف بالد الغرب وهي حقيقة مؤملة أنّنا نرى على 

سبيل املثال ال احلصر أفرادا أو دعاة ملنهج الرّافضة أهل الباطل والّضالل جندهم قد تكّتلوا وجعلوا ألنفسهم منّصة 

اجهوننا به حنن أهل الّسّنة واجلماعة يف حني ال جند شيء يقابل هذا الّتكّتل مع أّن الوحدة والّتكّتل وبوق واحد يو 

من أصولنا هذا من األمور اّليت يرّسخ الشيخ حمّمد سرور كثري من كتاباته وحماضراته يف تأصيله وحتقيقه وما هو إّال 

برمنجهام نفسه للمنافحة عنها ولتحقيقها لعّلي قد  أحد األهداف اّليت نصب مركز الّدراسات اإلسالمّية يف

  أجبت على شيء من السؤال أو وّضحت ما كان .

  يف عنده دعوة سياسّية . الشيخ :

الشيخ يرى وأنتم كذلك ترون إن شاء اهللا أنّه ليس هناك فاصل بني الّدعوة فإذا قلنا دعوة طبعا تكون  السائل :

وجمّلة الّسّنة الّناطقة باسم مركز الّدراسات هي جمّلة دعويّة سياسّية وتويل هي الّسياسة منطوية حتت كلمة دعوة 

  ذه األيّام ومنذ أن صدرت جانب الّدعوة أمهّية كربى .

يعين الّدعوة الّسياسّية شو منهجها شو الفرق مثال بينه وبني احلزب الّسابق اّلذي كان فيه مثّ انفصل عنه  الشيخ :

  هل هناك فرق ؟

  يعين من أهّم مسات اجلماعة اّليت كان معها أّوال ولعّلك تقصد اإلخوان املسلمني ؟ :السائل 

  أكيد . الشيخ :

نعم تبّنيهم ملسألة االنتخابات والربملانات واّلذي يظهر يف األيّام األخرية وإن مل يقولوها مل تعد وسيلة  السائل :

ن الربملان وال نسمع هناك بعد ذلك طروحات جديدة أصبحت هدفا دخول الربملان وينتهي إىل هناك يعين يدخلو 

فمّما الشك فيه أّن هذه الّنقطة الرّئيسّية يف دعوة اإلخوان هذه األيّام هي ممّا اليراها الّشيخ حمّمد سرور وال يرى 

ه جدواها بغّض الّنظر عن حكمها الّشرعّي نعم فهي خسارة يف الّدنيا وخسارة يف اآلخرة كذلك يظهر يف كتابات



بشكل جلّي ال خيفى على أحد مقته للحزبّية والعصبّية الّنتنة فهذه األمور اّليت فيها خالف واضح يعين ولعّلها هي 

من األسباب اّليت أّدت إىل اخلالف وهناك أمور أخرى قد أعلمها كما قلت يف البداية ولست أفضل من يتكّلم 

ال أعلمها نعم ن كذلك كّنا نتكّلم قبل قليل عن السؤال ا وأمور أخرى برغم مصاحبيت للشيخ لفرتة طويلة قد 

اّلذي طرحته عليك وأجبتين جزاك اهللا خري واّلذي بينت سببه عدم التزام الّسّنة الّصحيحة فمن دعوة الّشيخ حمّمد 

من سرور الّتحّقق عند الّرجوع للحديث ولعّله يف كتاباته ترون احلرص على يعين حتقيق هذا األمر وهناك كثري 

القواسم املشرتكة يعين ال أقول بيننا وبينكم ألنّنا حنن إن شاء اهللا فئة واحدة بإذن اهللا لكن االستفادة من البعض 

هي قائمة وليس قدومي وسعاديت ذا الّلقاء إّال مثرة إن شاء اهللا و يعين هناك شيء كان يدفعين ويشّجعين 

  ذا املقاموجزاهم اهللا خريا اإلخوان اّلذين أتوا يب إىل ه

  أهال وسهال الشيخ :

نعم ، وهذا يؤّكد مدى اّتساع ورحابة الّصدور وانفتاح القنوات بيننا وبينكم وأنّه ما يف شيء هناك  السائل :

سبحان اهللا أنا اآلن بني إخواين وقد يقول هذا الكالم سهل يعين يقوله كّل مّنا لكن يعلم األخ اّلذي أتى يب إىل 

  هنا كم كانت فرحيت .

  بارك اهللا فيك . الشيخ :

  أي نعم . السائل :

  لكن الكتب اّليت أشرت إليها حنن ما حّصلناها وال علمنا ا ما هي هذه الكتب . الشيخ :

  يعين هو عنده سلسلة منهاج األنبياء يف الّدعوة إىل اهللا صدر منه اجلزء األّول . السائل :

  أيوة وين طبع ؟ الشيخ :

  دار األرقم . السائل :

  دار األرقم . الشيخ :

ا كان دار األرقم يف الكويت اجلزء الثّاين إّيل هو شعيب عليه الّسالم اآلن دار األرقم  السائل :
ّ
اجلزء األّول طبعا مل

  يف بريطانيا طبعا .

  يعين هو على علمك موجود يف املكاتب هنا . الشيخ :

  ل شفتو بالّتأكيد أنا يف ديار يف هذه .منهاج األنبياء يف الّدعوة إىل اهللا اجلزء األوّ  السائل :

  وين شفتو. الشيخ :

  شفتو يف دار عّمار . السائل :



  دار عّمار طّيب . الشيخ :

اجلزء الثّاين ال أعلم ما شفتو قد يكون أّما يف عنده سلسلة إّيل هي اجلزء األّول الكتاب األّول إّيل صدر  السائل :

غلّو وسيصدر اجلزء الثّاين مّنو قريبا إن شاء اهللا يتكّلم عن مجاعة الّتوّقف فيه احلكم بغري ما أنزل اهللا وأهل ال

  والّتبّني يف مصر وإن شاء اهللا ستباع هذه الّسلسلة عن هذه الّطوائف واألحزاب واجلماعات املنحرفة

الّدعوة الّسلفّية  ذكرت آنفا بأنّه يقول أّن فرق الّضالل متعاونة بعضها مع بعض أّما الفرقة واجلماعة يف الشيخ :

فهم غري متعاونني لكن أال يالحظ هو أّن السبب يف ذلك هو أّن احلّكام القائمني اآلن هم ضّد كّل شيء يقال 

عنه إسالم مبعىن ليس الّسبب يعود إىل تقاعس الطّائفة املنصورة اليت جاء ذكرها يف احلديث الّصحيح وإّمنا بعدم 

  ّتلوا وليتجّمعوا فشو رأيو يف هذه الظّاهرة .مساعدة الظّروف واحلّكام هلم ليتك

هذا بال شّك واضح وال حيتاج إىل دليل ألنّه األمر ليس يف مصلحتها بل قبل قليل كناّ نقول اإلستعانة  السائل :

ودعم نعم الشك  ...بأمثال الغزايل وغريه هو من ظواهر العصر إرساله إىل اجلزائر وإرساله إىل هنا واالنتصار 

قصدته كذلك يف هذا  حّىت على األفراد يعين أنا يسعدين أن أجلس مع أخ ال أعرفه من قبل كّل اّلذي اّلذي 

أعلمه أنّه يعين سليم العقيدة وقد جنى بنفسه من هذه اإلحنرافات املعاصرة لكن مع ذلك فاّلذي حيصل على 

  الّساحة يف الغرب أنّه ملاّ يأيت أخ جديد يدخل إىل املسجد

  يكم الّسالم .وعل الشيخ :

  يسأل عن أشخاص معّينني فإذا لقيهم اجتمع م مثّ انزووا وإذا مل يلقهم ال جتد هناك ارتياح طبيعي . السائل :

  هذا من آثار احلزبّية . الشيخ :

هذا اّلذي هو حقيقة يراه الشيخ حمّمد سرور من األمراض واآلفات اّليت تعاين منها الّدعوة وممّا ال شّك  السائل :

أّن االهتمام باإلخوة اّلذين حيملون املنهج الّصحيح هم أوىل من غريهم وكذلك غريهم حّىت من أفراد مجاعة 

اإلخوان املسلمني وغريهم وغريهم هم بال شّك من أبناء الّسّنة واليد الواحدة التصّفق كذلك العمل على توضيح 

ل الّسّنة واجلماعة واخلالفات بيننا وبينهم يف الفروع األمور هلم والفجوة هذه فجوة ومهّية يستفيد منها أعداء أه

بغّض الّنظر عن بعض األصوات اّليت خترج من بني صفوفهم واالجتماع واجللوس حول طاولة مستديرة ليس أمرا 

مستحيال نعم بل هو من األمور اّليت تستوجب على املسلم اآلن أن يعمل شيئا ما لتحقيقها هذا اّلذي قصدت 

لّشيخ عندما يقول الّتعاون بني السلفيني وهو كما قصدت السلفيني يف منظور الشيخ ويف كتاباته ويقصد هو ا

اّليت تصدر عنه وعن املركز ليست امسا خيّص فئة معّينة من الّناس ال يتعّداها بل هو كما يف حماضراتكم ويف كتبكم 

  هو اسم يستحّقه كّل من رفع راية أهل الّسّنة واجلماعة .



لكن فيه مالحظة أو مالحظتني وصفت اإلخوان املسلمني كحزب أّم من أهل الّسّنة هذا أّوال مثّ قلت  الشيخ :

أنّه يقول الشيخ سرور بأنّه اخلالف يف الفروع وليس يف األصول أنت شخصّية خمتلفة يف الكالم ألنّه سرور ليس 

  على الّسّنة وأّم يتقّبلون الّسّنة ؟معنا حّىت نناقشه لكن أنت شخصّيا هل اإلخوان املسلمني كحزب هم 

  يعين أنا يف البداية قلت سأوّضح وألقي بعض الّضوء على هذه الّنقطة إّيل قلتها السائل :

  ذلك ما نبغيه . الشيخ :

  نعم قلت البداية أنا لست لسان حال الّشيخ لكن سألقي بعض الّضوء على هذه . السائل :

  أي نعم . الشيخ :

ّك من األمور اّليت خيتلف فيها الّشيخ حمّمد سرور وهو كذلك ال يعجبه من األمور اّليت ال تعجبه بال ش السائل :

.  

  وعليكم الّسالم ورمحة اهللا . الشيخ :

من األمور اّليت ال تعجبه كذلك كثرة يعين أو جعل امسه مرجعا يف احلديث ويف كّل حديث أو استدالال  السائل :

  اّليت ال حيّبها الشيخ .لتقوية رأي هذه من األمور 

  عفوا ما فهمت . الشيخ :

ال حيّب الشيخ أن يرتّدد امسه يف كّل مرّة حيتاج فيها املتكّلم إلثبات قول أو إلثبات رأي هذه من األمور  السائل :

  الّـيت ال حيّبها .

  حنن عفيناك عن هذا قلنا أنت شو رأيك . الشيخ :

تكّلمت كالم يعين ظهر منه ما هو ليس كما أردت أنا أقول أنا يعين أنا ال أنا قلت كذلك يعين رّمبا  السائل :

  قلت أّن الشيخ يقول حنن خالفنا اإلخوان املسلمون هم من أهل الّسّنة

  إيه . الشيخ :

بال شّك حنن يف البداية أنا قلت أنّه خيتلف معهم يف قضّية الربملانات خيتلف معهم يف قضّية إذا يتبّنون   السائل :

ب مثل كتاب الغزايل وفيه من االحنرافات اخلطرية رّد لألحاديث الّصحيحة بال شّك هذه األمور هي ليست كتا

من الفروع اّلذي أريد أن أقوله وأوّضحه بشكل واضح أّن اإلخوان املسلمني الّشباب فيهم املنتظمون معهم كثري 

انساق يعين قابله أحد شبام وانساق معهم منهم أصال اليعرف هذه األمور بتفاصيلها كّل ما يف األمر أنّه 

  وانتظم يف صفوفهم طّيب هل الّشخص هذا الطّيب املسلم املتحّمس لدينه هل بيننا وبينه خالف يف األصول

  ملاذا تركت الّرؤوس املوّجهني ؟ الشيخ :



  حنن خمتلفني مع الّرؤوس . السائل :

  ملاذا تركتهم ؟ الشيخ :

  ا قلت أنّه حنن مّتفقني معهمأنا يف البداية م السائل :

قلت اإلخوان ، اإلخوان املسلمني الشّك داخلني يف أهل الّسّنة وبدأت تتكّلم عن الفروع وحنن نعرف  الشيخ :

الفروع كما أنت تعرفها لكن ملاذا ال تتكّلم عن اجلماعة القاعدة اّلذين يوّجهون هؤالء األفراد الطّييب القلوب 

ّية عنهم كانوا مع احلّق املبني أنا بأقول حينئذ ليس صوابا أن يقال أّن اإلخوان املسلمني واّلذين لو انفصلت احلزب

  هم من أهل الّسّنة ألّم حياربون الّسّنة أّما أنت تركت الّرؤوس وبدأت تشتغل باألفراد .

ا تكّلمت ما قلت ال رؤوس وال أفراد أنا تكّلمت بشكل عاّم . السائل :
ّ
  أنا مل

كذلك ولكّنما يقال اإلخوان املسلمني شو بيتبادر للّذهن هذا إّيل دخل اليوم وّال بسنة أو بسنتني   وهو الشيخ :

  وإالّ الّرؤوس إّيل مستولني على عرش احلزبّية منذ سنني طويلة واهللا هذا اّلذي يتبادر لإلخوان املسلمني .

  وأنا يف بريطانيا منذ فرتة طويلة . بس يا شيخ اآلن يعين أنا أتكّلم عن الّساحة يف بريطانيا السائل :

  طّيب . الشيخ :

هناك اآلن وهذا الكالم ينقله بعض اإلخوة من اإلخوان أّم يف نقمة يف نقمة يف القواعد وعدم ارتياح  السائل :

  من الّرؤوس هذا يتكّلمه ناس طّيبني عقالء وهم ليسوا قّلة قليلة .

كذلك فما يصّح إطالق الكالم ألنّه حني يقال إخوان مسلمني ما أحد حينئذ بارك اهللا فيك فإذا األمر   الشيخ :

يفهم أنّه فيه إخوان كذا وإخوان كذا حنن نعرف يف ناس بيحاربوا االنتماء للربملان والّدخول لكن حنن نتكّلم عن 

يف سوريّة  اإلخوان املسلمني هنا واإلخوان مسلمني يف مصر اإلخوان مسلمني يف أّي بلد آخر فدائما إن كانوا

مثال فهدول الّرؤوس هدول إّيل بيوّجهوا األفراد واجلماعات املنتمني إليهم هذا شيء والّشيء الثّاين وهو يف 

  اعتقادي مهّم اخلالف يف الفروع وليس يف األصول كيف هذا الكالم؟

  تسألين يعين ؟ السائل :

  أيوه . الشيخ :

العقالء منهم ممّا الشّك فيه وأّن كثريا منهم كما تفّضلت قبل قليل يعين حينما نتكّلم عن الطّيبني وعلى  السائل :

  يف اإلخوان املسلمني هم ليسوا محلة فكر واحد أصال وفيهم من ينتصر حت®للفكر الّسلفي .

عفوا يا أستاذ  ما تؤاخذين ما يصّح الكالم عن أفراد نتكّلم عن املنهج منهج اإلخوان املسلمني, منهج  الشيخ :

  املسلمني مع الّسّنة ؟ اإلخوان



ا كنت أتكّلم أنا ما قلت إنّه حنن ليس بيننا وبني منهج اإلخوان املسلمني خالفات يف األصول ما  السائل :
ّ
أنا مل

  قلت أنا هذا

  وأنا ما نسبتك إىل هذا . الشيخ :

  نعم . السائل :

  فرعّي هذا كالمك .: ال ، ال إمسح يل أرجوك يعين تكون موضوعي أنت قلت إنّه اخلالف الّشيخ 

  بني من ومن؟ السائل :

  نعم الشيخ :

  بني من ومن؟ السائل :

  بني مثال سرور وبني اإلخوان املسلمني . الشيخ :

  طّيب أنا قلت دعين أخّصص بذلك . السائل :

ستفيد أنا تاركك بس ال تتكّلم بكالم ختّلينا نفهم و نقع يف حمضور إّيل حننا حاولنا خنلص مّنو مشان ن الشيخ :

مّنك تذّكرت مقّدميت وما آفة األخبار إّال رّواا فنحن بّدنا نفهم منك احلقيقة اآلن فلّما بتقول عن سرور فهو 

ا بتقول اخلالف بيننا وبني اإلخوان املسلمني يف الفروع وليس يف األصول ما تتحّدث عن مجاعة  ...عنك أنت 
ّ
مل

  املسلمني . دون مجاعة اإلخوان املسلمني عن منهج اإلخوان

ا كنت أتكّلم أخذين  السائل :
ّ
أنا يعين لو كان هكذا السؤال طرح يف البداية هل أنّو املنهج أنا يف البداية مل

احلديث وهذه الّصورة املرتسمة يف ذهين أخذين احلديث وأنا أتكّلم عن الّصور املعاشة هناك وعن األفراد وعن 

هم عليه كنت هذا اّلذي أتكّلم عليه وهذا اّلذي يقصده حّىت هو الّشيخ  شرحية منهم ممّا ال يقّرون قادم على ما

يف كالمه يف كتبه أّن هؤالء هم من أهل الّسّنة وعندهم خالفات هم يعين خيالفون أهل الّسّنة واجلماعة يف نقطة 

يف نقاط ما كنت معّينة لكن خيرجون عن دائرة أهل الّسّنة واجلماعة هم ضمن الّدائرة هذه لكن خيتلفون معها 

  أتكّلم عن املنهج هكذا ألّن السؤال ماكان مطروحا هكذا .

  يعين هاي الّنقاط فرعّية وليست أصولّية . الشيخ :

: من البداية أنا قلت لّلي سألين الّسؤال ما هي بعض نقاط خالف الّشيخ حمّمد سرور مع اإلخوان الّسائل 

ذكرت حىت يف قضّية احلزبّية هذه أمور أساسّية لكن اّلذي يراه  ذكرت لكم الّنقاط األساسّية ذكرت الربملانات

  الشيخ أنّه اإلخوان املسلمني يعين هم ليسوا جزءا من األّمة برت وأّن الفجوة بيننا وبينهم ال دم ال يرى هكذا .

 كّل واحد يرى هكذا لكن هذا الّسلب يا أخي ال يرى هكذا اليرى هكذا هذا ليس علما وهذه  الشيخ :



بيسّموها الفقهاء بالّسلوب وهاي إهلا عالقة بالعقيدة يعين مثال بيقولوا بعض املوّحدين بيشرتكوا معنا يف شهادة أن 

ال إله إّال اهللا حمّمد رسول اهللا إىل آخره لكن بيقولوا اهللا ال يوصف بأنّه فوق وال حتت وال ميني وال يسار إىل آخره 

ابّية بالّنسبة للقضّية هاي ال بّد أن يطرح جواب إجياّيب فاإلخوان هذه سلوب طّيب شو هّي الّصفات اإلجي

املسلمني وحزب الّتحرير واجلماعات األخرى املوجودة يف األرض اإلسالمّية ما أحد بيخرجهم عن دائرة اإلسالم 

 وإالّ لكن حننا بّدنا نعرف إيش اخلالف بيننا وبينهم هل هو جذري وإّال فرعّي هل هو كما يقال يعين أصويلّ 

ا وصفت اإلخوان املسلمني بأّم أّوال من أهل الّسّنة ّمث اخلالف يف 
ّ
فروعّي فهاي الكلمة أنا شغلت انتباهي مل

  الفروع وليس يف األصول .

املوضوع  ...أنا مرّة أخرى أقول أنا مل أقصد ولن أقصد طبعا أنّه مل كنت تتكلم جزاك اهللا خريا أنك  السائل :

  منهج اإلخوان .أكثر أتكّلم عن 

  طّيب إذن نقلب صفحة شو رأيه هو أو أنت يف منهج اإلخوان املسلمني هل هو على الّسّنة الشيخ :

  بشكل عاّم هكذا ؟ السائل :

  شلون ما بّدك عاّم خاّص على كيفك ؟ الشيخ :

  واهللا لو كنت أرى كذلك لكنت واحدا منهم السائل :

جواب سياسّي خّلي بالك ألنّو لو كانوا هم خمالفينك يف الفروع ال هذا جواب من هون إحنا بنخاف  الشيخ :

  بتكون منهم؟

  يف الفروع ؟ السائل :

  آه . الشيخ :

  قد ال تكون هذه القطيعة إّيل بيننا اآلن . السائل :

 هاه بدأت بالّسياسة قد وقد ال ما يصّح هذا اجلواب من اإلسالمّيني مافيه هيك جواب بني الّسياسّيني الشيخ :

ماشي احلال هاي القدقدة حنن بنّبه إخواننا دائما ابعدوا عنها ألّا ليست صفة اإلسالمّيني هاي صفة سياسّيني 

يعين كلمة بتحّب بتمّطها بتنّطها بتقّصرها بتقّصرها على كيفك اآلن أعود إىل نفس الّسؤال أنت إلك آراء يف 

  خيالفونك فهل تكون معهم ؟الفروع واإلخوان املسلمني أو حزب الّتحرير أو غريهم 

  يف الفروع قلت عفوا ؟ السائل :

  يف الفروع نعم . الشيخ :

  يف الفروع هل أكون معهم ؟ السائل :



  آه . الشيخ :

  إذا يف الفروع أعمل معهم لكن اليلزموين . السائل :

  أنا أقول لك يف الفروع . الشيخ :

  نعم . السائل :

  .تكون معهم ال أنا بأقول ال  الشيخ :

  طّيب . السائل :

  أنت بتقول نعم . الشيخ :

يف نقطة أنا أريد أن أقوهلا أنا اآلن يعين املسألة عندي ليست أبيض أو أسود يعين إذا أعمل معهم ليس  السائل :

  هذا ال يعين هذا أن أكون جندي من جنودهم ولكن أضع يدي بيدهم وأنا يل عملي وهم هلم عملهم .

  اب أنا ما سألتك تتعاون معهم وإالّ ال أنا أقول تكون معهم يف هذه الفروع .ليس هذا هو اجلو  الشيخ :

  يف هذه الفروع ما أكون معهم . السائل :

إي هذا هو طيّب هنا البحث بيجرّنا إىل سؤال معروف أّا من قواعد اإلخوان املسلمني ورثوها من  الشيخ :

شو رأي األستاذ حمّمد  ه ويعذر بعضنا بعضا يف ما اختلفنا فيه"" نتعاون على ما اتّفقنا عليحسن البّنا رمحه اهللا 

  فيها هاي ؟

  واهللا يا أخي أنا ماي سائله وال سامع السائل :

  طّيب شو رأيك أنت ؟ الشيخ :

  إذا اإلختالف ضمن ما تسمح به أصولنا نعم أّما الكالم هذا على إطالقه ال هذا غري صحيح ؟ السائل :

  ليش الشيخ :

  إذا كان خالف يف األصول كيف يعذر بعضنا بعضا السائل :

  : ويف الفروع ؟الّشيخ 

إذا كان يف فروع يف أمور يبيحها الّشرع رّمبا يف أمور فقهّية أو شيء ممّا اختلف فيه أسالفنا أو اخلالف  السائل :

  اليكون فيه اخلروج على أصل من أصول أهل الّسّنة فال بأس فيه .

شرح املوضوع حننا بّدنا حنصره أنت بتوّسعو هّأل ذكرت أمور مباحة شو عالقتها ذكرت وإنت عم بت الشيخ :

باملوضوع إذا كان أمور مباحة ما فيها خالف ما فيها خالف ولكن هو عم بيقول ويعذر بعضنا بعضا فيما 

  اختلفنا فيه أّوال هل هو فّصل بني فروع وأصول .



  هو ما فّصل . السائل :

  اي العبارة سليمة ؟ بس إذن شو رأيك الشيخ :

  أنا قلت إطالقها بالّشكل هذا غري سليم . السائل :

شو تصحيح العبارة مادام إطالقها غري صحيح شو تصحيح العبارة أّوال  كفكر ّمث كتطبيق كيف يكون  الشيخ :

تكون العبارة تصحيح العبارة مادام أنت بتقول بصراحة هذا اإلطالق غري صحيح شو القيد إّيل الزم نقّيده حّىت 

  صحيحة صحيح سؤايل وإّال ال ؟

  سؤالك صحيح و اإلجابة الزم تكون دقيقة ومهّمة السائل :

  جزاك اهللا خري . الشيخ :

  يعين اخلالف جيب اّلذي يعذر بعضنا بعضا فيه إذا كان ما يبيحه الّشرع فهذا الداعي للعذر فيه . السائل :

  موش داخل يف األصل . الشيخ :

  م .نع السائل :

  موش داخل . الشيخ :

  نعم أّما إذا كان خالف يف األصول . السائل :

أنت ال تعيد كالمك األّول يعين بّدك تقول يعين إذا كان اخلالف يف األصول اليعذر بعضنا بعضا وإذا   الشيخ :

من هذه كان يف الفروع يعذر بعضنا بعضا هيك بّدك تقول خالصة بارك اهللا فيك اإلخوان املسلمون ينطلقون 

القاعدة اّليت وضعها هلم رئيسهم األّول وعلى إطالقها ولذلك ال جتد فيهم الّتناصح املستقى من نصوص من  

(( والعصر إّن اإلنسان لفي خسر إّال اّلذين آمنوا وعملوا كتاب اهللا وسّنة رسول اهللا ومنها سورة العصر 

ورة كان أصحاب الّنّيب صّلى اهللا عليه وسّلم إذا ، هذه السّ  الّصالحات وتواصوا بالحّق وتواصوا بالّصبر ))

تالقوا مثّ أرادوا أن يتفرّقوا قرأ أحدهم هذه الّسورة ألمهّيتها وتواصوا باحلّق وتواصوا بالّصرب احلّق كما تعلم ضّد إيش 

ضّد الباطل والباطل أصويل وفروعي كّل ما خالف الّصواب فهو باطل هذه العبارة هي سبب بقاء اإلخوان 

املسلمني حنو سبعني سنة عملّيا بعيدين فكريّا عن فهم اإلسالم فهما صحيحا وبالّتايل بعيدين عن تطبيق اإلسالم 

عملّيا ألّن فاقد الّشيء اليعطيه لعّلك تعلم أنّه يف زمن مضى على اإلخوان املسلمني يف مصر كان فيهم يف بعض 

  املركز احلّساسة يف إدارة اإلخوان شيعة تعرف هذا ؟

  أنا كنت أعرف إنّه يف زمان الّشيخ حسن البّنا دعوة للّتقريب بني . السائل :

آه فإذن هم يطّبقون هذا الّنّص على إطالقه ومشوله ولذلك فنحن كجماعة أو كطائفة امّنت اهللا علينا بأن  الشيخ :



قف اجلماعات من هذه وفّقنا إىل الّرجوع إىل الكتاب والّسّنة وعلى منهج الّسلف الّصاحل جيب أن نعرف مو 

الّدعوة من كلماا من قواعدها اّليت ينطلقون منها يف حيام العاّمة فهذه اجلملة الجيوز إقرارها والجيوز حنن أن 

نسّلكها وإّمنا نصّححها فنقول مثال ونظّن إنّه هذه كلمة ما راح تكون مثار حبث بني مسلمني على الكتاب 

عليه البّد منه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه بعد الّتناصح ,بعد الّتناصح وهذا والّسّنة نتعاون على ما اتّفقنا 

حينئذ جنمع بني األمر اإلجيايب واألمر الّسليب األمر اإلجيايب هو هذا الّتناصح واألمر السليب ال ميكن مسلمني اثنني 

نني واثنني وأربعة وأربعة إىل آخره ال ميكن يّتفقوا يف  يّتفقوا يف كّل جزئّية هذا مستحيل فضال إذا كّربنا الّدائرة بني اث

كّل شيء لكن جيب أن يّتفقوا على الّتناصح شو عندك يا أخي رأي يف القضّية كذا وكذا الثاين بيّتفق معه أو 

سول بيقول له أنا عندي كذا وكذا بيتبادلوا الّنصائح ّمث إن اتّفقوا فبها ونعمة وان اختلفوا فقد اختلف أصحاب الرّ 

صّلى اهللا عليه وسّلم ولذلك فاخلطأ يكمن يف هذا اإلطالق هذا أّوال واخلطأ الثّاين اّلذي نعرفه من كّل الّدعاة 

اإلسالمّيني اليوم غري اّلذين ينتمون إىل منهج الّسلف الّصاحل تقسيم اإلسالم إىل أصول وفروع وكما قلنا آنفا 

هر لك املسلمني وجتعلهم يبتعدون عن اإلسالم من حيث هم تقسيم اإلسالم إىل لّب وقشور هذه باقعة الدّ 

يريدون أن يقرتبوا اآلن مبا عندك من ثقافة وما عندي من علم ال نستطيع أن منّيز األصول من الفروع إّال أن 

كن يقصد باألصول يعين ما يتعّلق بالعقائد فقط وليس منها ما يتعّلق باألحكام وحينئذ يف الّصالة اّليت هي الّر 

الثّاين هذه ما تدخل يف األصول تدخل يف الفروع ملاذا ألنّه ليس هلا عالقة بالعقيدة احملضة هذا الّتقسيم خطر 

خطر جّدا ولذلك أنا أعرف إنّه مضى على بعض اجلماعات قدميا كانوا يدعون إىل تبّين اإلسالم كّال وهذه هي 

ولكن من الّناحية العملّية ممكن إنسان فردا مثال أو مجاعة دعوة احلّق ألّن اإلسالم كما جاءنا جيب أن نتبّناه 

يستطيعون أن يطّبقوا جانبا منه وال يستطيعون أن يطّبقوا جانبا آخر لكن من ناحية الفكر جيب تبّنيه كالّ اليتجزّأ 

ّنة مثال فرض سّنة مستحّب مندوب إىل آخره ما أقول هذا مندوب مالو قيمة وهذا مستحّب شو إلو قيمة والسّ 

شو إهلا قيمة علينا حنن فقط الفرائض ال حنن ندعو إىل هذا اإلسالم بكامله ّمث كّل إنسان يأخذ منه ما ينهض به 

ويستطيع أن يقوم به فلذلك هذه الكلمة أصبحت علما لّلذين حياربون الّسّنة أنا أدركت بعض الّرؤوس من كبار 

ين وبينهم كّنا يف جملس كهذا الس لكن حنن جالسون اإلخوان املسلمني من بلدكم جرى حديث خطري جّدا بي

على األرض فدخل الّرجل وقد امتأل الس فبعد الّسالم بدأ يصافح واحدا بعد واحد كما هو األفضل أنا 

سبحان اهللا كانت جلسيت آخر واحد هنيك عند الباب يعين على يساره هو فآخر واحد هو يصافحين لكن أنا 

ل يتلّون ملاذا ألنّه ما حدى قام له هو سّلم وبدأ يصافح فحّبيت أنا ألّطف وقع عدم جتاوب ما أراقب وجه الّرج

ا إجيا لعندي وصافحين بيقولوا عندنا يف الّشام 
ّ
وكأنّه  " عزيز بدون قيام "احلاضرين معه قياما له قلت له يا أستاذ مل



إحنا هّأل يف زمان ما بيسّوغنا نشتغل اي كان ينتظر مثل هذه الكلمة وانفجر وهو خطيب مسقع قال يا أستاذ 

الفرعّيات واي اجلزئّيات بّدنا نتوّجه حملاربة البعثّيني والّشيوعّيني واندفع كالّسيل اجلارف جيب أن نرتك املسائل 

اخلالفّية وسكّت حّىت انتهى قلت له يا أستاذ أّي مسألة ليس فيها خالف حّىت نرتك البحث فيها أال تعلم أنّه 

ناك وهو رجل مثّقف إىل درجة كبرية أال تعلم أنّه هناك من يفّسر الكلمة الطّّيبة ال إله إالّ اهللا مبا يساوي الّشرك ه

فيقول ال إله إّال اهللا أي ال معبود إّال اهللا, ال معبود إّال اهللا واملعبودات اّليت تعبد من دون اهللا قدميا وحديثا وأذّكر 

قاصر وضالل ألّن املشركني يف القرآن الكرمي إذا قيل هلم من خلق الّسماوات واألرض  احلاضرين بأّن هذا الّتفسري

(( واّلذين اّتخذوا من دوني ليقولون اهللا فإذن هم مؤمنون باهللا لكن مع ذلك حكى اهللا عنهم فقال عّز وجّل 

باهللا ربّا يؤمنون بالّالت والعّزى ، فهم يف الوقت اّلذي يؤمنون  أولياء ما نعبدهم إّال ليقّربونا إلى اهللا زلفى ))

(( وإذا ومناة الثّالثة األخرى إهلا يعبدون من دون اهللا تبارك وتعاىل ولذلك ربّنا عّز و جّل حكى يف القرآن عنهم 

،  (( أجعل اآللهة إله واحدا إّن هذا لشيء عجاب ))، وقالوا أي الكفار  قيل الإله إّال اهللا يستكبرون ))

يف الوجود إال اهللا كلمة حبّق  ...موا املعىن الّصحيح هلذه الكلمة غري فهم بعض املسلمني اليوم هلا ألّم حقيقة فه

راحت من بال كثري ّممن كتبوا يف هذه الكلمة فيه رسائل مطبوعة عندنا يف دمشق ومسعنا هذا املعىن القاصر هنا 

ود حبّق إّال اهللا قلت أنا للّشيخ يف ناس بيخالفونا حّىت أكثر من مرّة فإذن هذه الكلمة ال إله إّال اهللا معناها ال معب

يف تفسريها معليش قال معليش بس يقولوا ال إله إالّ اهللا حننا بّدنا نتوّجه للّشيوعّيني إىل آخره قلت يا أستاذي مبن 

اهللا ال معبود إّال اهللا  تريد أن تتوّجه بأمثاهلم مبن يقولون كّل ما ترى بعينك فهو اهللا هم اّلذين يفّسرون ال إله إالّ 

فلذلك األمر خطري يا أخانا الكرمي يعين اخلالف جذري أساسي اخلالف يف العقيدة اخلالف يف الّدعوة بني 

  مجاعة الّدعوة الّسلفّية هذه وبني اجلماعات األخرى . تفضل .

ا قلت أنّه هناك اخلالفات يف  ... السائل :
ّ
  الفروع كأنّه قلتيبدو أنّه اّلذي فهم من كالمي أنا مل

  قلت خالفات إيش ؟ الشيخ :

ا كنت أتكّلم وما كنت أقصد منهج كأنّه فهم إنّه حنن نقّرهم على كّل ما هم اآلن  السائل :
ّ
يعين بيننا وبينهم مل

  عليه

  ال ال يا أخي ما هذا الفهم الشيخ :

  يعين من األمور إّيل . السائل :

له أصل مو هذا هو الفهم الفهم هو قلت أنت إنّو اإلخوان املسلمني ال امسح يل التبين على شيء ليس  الشيخ :

  من أهل الّسّنة وقلت اخلالف يف الفروع وليس يف األصول ؟



  مع من؟ السائل :

  ما فهمنا مع هدول اجلماعة اإلخوان املسلمني الشيخ :

  مع قادم . السائل :

  نعم . الشيخ :

  أنا مل أقل مع قادم . السائل :

إخوان مسلمني يا أستاذ إخوان مسلمني اليقصد م هذا الطّفل وذاك الّشاب إىل آخره يقصد منهج  الشيخ :

  اإلخوان املسلمني اّلذين يربّون عليه أتباعهم هذا هو املقصود .

  هنا كان يف الفهم اختالف . السائل :

ا بيتكّلم بيكون عارف منهجهم يتكّلم باسم املنهج وليس 
ّ
  باسم األفراد ؟سائل آخر : واحد مل

  ليس هناك فهم خطأ وال مؤاخذة بّدنا حنكي بصراحة فيه تعبري خطأ . الشيخ :

  طّيب جزاك اهللا خري . السائل :

  ال إمسح يل الّتعبري اخلطأ بيفّهم خطأك . الشيخ :

  نعم . السائل :

  الشيخ :
ّ
ا بيكون الّتعبري صحيح والفهم بيكون خطأ يصّحح الفهم لكن مل

ّ
ا بيكون الّتعبري خطأ طّيب لكن مل

والفهم صحيح حينئذ يصّحح الّتعبري فال جيوز أن تقول اخلالف بيننا وبني اإلخوان املسلمني فرعي اإلخوان 

املسلمني هم من أهل الّسّنة ال هم حياربون هذه الّسّنة ويقولون دعوتكم اآلن تفّرق حنن عاشرناهم يف سوريّة وهنا 

.  

  قولون لنا كذلك .ويقولون لنا كذلك وي السائل :

طّيب بارك اهللا فيك فهؤالء اّلذين يقولون هذا الكالم موش هذا الطّفل اإلخواجني ال هؤالء هم القادة  الشيخ :

  اّلذين يقودون أمثال هؤالء الّشباب .

ا كنت أتكّلم فأنا كنت بصدد صورة مرتسمة يف ذهين أتكّلم عن أ السائل :
ّ
ّم يعين أنا مرّة أخرى وأخرية أنا مل

ليسوا كّلهم كذلك وأنّه بينهم فئة صغرية هدول هؤالء اّلذين كنت أقصدهم وحنن النقّر حتالفهم مع البعثّيني وال 

نقّرهم على دخول االنتخابات ومل نقّرهم على تأويل األمساء والّصفات هذه ومل نقّرهم على ذلك وكل من يقول 

  هذا .

  وتقّرهم على املذهبّية ؟ الشيخ :



  وال نقّرهم على املذهبّية . السائل :

  وكّل على دينو واهللا يعينو . الشيخ :

  وال نقّرهم على ذلك . السائل :

  طّيب هذه هّي اإلخوان املسلمني . الشيخ :

سائل آخر : فيه حادثة أحب أحكيها أمام األخ أحد قادة اإلخوان املسلمني ذهبنا عنده أنا وأحد اإلخوة حّىت 

 ظلمه فيها رئيسه فاتكّلم رفع التليفون وأتكّلم مع مدير أخي فإّيل عالّتليفون بيقول يشفع ألخي يف وظيفة معّني 

إنت هذا إّيل بتشفعلو هذا سلفي فقال له أعوذ باهللا معقول قال له سلفي قال له يا أبا رامز أنت مني إميته سلفي 

عو طّيب سالم عليكم وسّكر أنا بعرفك من الّدعوة كيف أنت سلفي صرت ال واهللا إن كان سلفي أنا موش م

  الّتليفون .

  اهللا املستعان أقيموا الّصالة . الشيخ :

سائل آخر : فيه عندي سؤال موّجه لألخ حول بعض اإلخوة املوجودين يف الّسعوديّة فيه بعض الّدعايات وما 

  أدري مدى صّحتها عن نفسي أقول وما أدري مدى صّحتها مثل سفر وغريه من الّشباب .

  الشيخ سفر احلوايل . :السائل 

سائل آخر : أي نعم وسلمان العودة إهلم صلة مباشرة مع الشيخ حمّمد سرور فأنت بعلمك هذا الكالم صحيح 

  بل أقول على منهجه اّلذي يسري عليه اآلن ؟

م ومن واهللا صلة مباشرة أنا ما بعرفهم حّىت هم فما أقدر أفيدك اي الّسؤال بعرفهم أنا أرى كتابا السائل :

  اّلذين تعجبين كتابام كما يعجبين آخرون أّما صلة مباشرة هكذا كما قلت ال أعلم هذا يعين .

سائل آخر :حّىت يطلق عليهم من بعض طّالب العلم املوجودين هناك أو من بعض الّشباب بشكل عاّم هؤالء 

  سرورّيني إحنا كما نسمع يعين حّىت يتبّني اإلنسان .

   العمرة وجاي حديثا .األخ كان يف الشيخ :

  سائل آخر : كنت هناك قبل أربع أسابيع وأربع أسابيع تقريبا .

واهللا هاي املصيبة حّىت يف بريطانيا يعين هذا هدول اإلخوة السلفّيني إّيل يف القارّة اهلنديّة فيه بينهم أخ  السائل :

ّتعون معه وهؤالء سروريّون وهؤالء كذا وهؤالء  طيب امسو منور اآلن صار امسهم املنّوريّون هكذا يصّنفوا وهكذا يتم

كذا يعين مصيبة ترى هناك تقارب يف األراء .بس نفرة كأّا خلفّية واحد على الثّاين أّول ما تشوفو ترى أنّو 

  مشحون وما تعرف ليش .



ا علمنا يف بعض األمور من إخواننا يف قطر جلوس هؤالء سلمان العو  السائل :
ّ
دة والشيخ أكيد كذلك يعين مل

سفر وغريه اّلذين ينهجون منهجا واحدا أّم مجعوا بني أمور ثالثة املنهج الّسلفي والطّريقة اإلخوانّية والطّريقة 

  التبليغّية مجعوا بني هؤالء الّثالثة الطّرق يف منهجهم هم يعين .

  مواهللا طاملا ذكرت اإلخوة أنا كذلك أحّب ان أمسع رأي الشيخ يف كتابا السائل :

  مني . الشيخ :

  حماضرات الشيخ سفر وسلمان العودة وما رأيكم يف كتابام ؟ السائل :

  واهللا أنا مسعت له بعض األشرطة يف وقت الفتنة أنا كنت معجبا ا . الشيخ :

  حقيقة انا جيت هنا أحبث هناك نفدت كتب الشيخ سلمان العودة عنده كتاب الغرباء . السائل :

  الغرباء .أنا قصدت  الشيخ :

  صفة الغرباء والغرباء األّولون . السائل :

  الغرباء لّس ما أدري ما عندي ما قرأته أّما صفة الغرباء قرأته الشيخ :

  وكيف وجدته . السائل :

كتاب جّيد هو لكن فيه بعض الّنقاط من هاي الّتعميم هذا يعين كل املسلمني كّل اجلماعات خبري مع   الشيخ :

لفرق اّليت جاء ذكرها يف احلديث وتكّلم بصورة خاّصة على الفرقة الّناجية فهو بيصرّح إنّه أتباع أنّه تكّلم على ا

املذاهب األربعة على الّسّنة ليش أنا صار عندي رّدة فعل من كلمتك هذه ألنّه هو عم بيجعل املذاهب األربعة 

كن األتباع اليوم ضّد الّسّنة وال بّد عندكم أخبار شو على الّسّنة أتباع املذاهب األربعة األئّمة األربعة على الّسّنة ل

عم بيصري للعرب إّيل عم يروحوا جياهدوا يف أفغانستان وشّدة تعّصب األفغانّيني للمذهب احلنفي يعين بغّض 

بأّن النظّر على الواقع املؤمل يف سبيل الّتقارب هذا خطأ جيب بيان الواقع وحماولة املعاجلة باّليت هي أحسن فالقول 

  أتباع املذاهب األربعة املقّلدين اليوم لألئّمة هم مع الّسّنة هذا من أكرب األخطاء .

سائل آخر : كذلك عفوا شيخنا معليش بعد إذنك كذلك صدر أو مسعت الشيخ حمّمد سرور يقول بفقه الواقع 

  . شيء يعين من دروسه أو كتاباته إّيل هي طبعا ما وصلتنا أو شيء كذا من هذا الّشيء

: هو ما مسعته بّس مرّة مسعت شريط ألحد املشايخ الّشباب يف الّسعوديّة أظّنه ناصر العمر أو واحد إذا  الّسائل 

  كنت خمطئ أّما هو ما مسعت مّنو

سائل آخر : يعين أنت ما مسعت يعين ما مسع هذا اخلطيب أو املدّرس يف هذا الّشريط وعّلق عليه أو شيء من 

  قع يعين الّشيخ حمّمد ما عّلق .هذا العنوان فقه الوا



  عّلق على هذا الّشريط ؟ السائل :

  سائل آخر : أي نعم أو لو مسعه أو أنت مسعته يعين هل هو موافق هلذا العنوان أو هو خمالف هلذا العنوان ؟

  واهللا يا أخي ما مسعته . السائل :

  الشيخ يصّلي وقراءته لسورة الّشمس .


